
https://fa.ligonier.org   

1 

 موفقیت کاري 
 اریک بی. واتکینز نویسنده:

براي موفقیت در  و چه در روابط کاري ما، همه  با دیگران  ي روابط  چه در زمینه ي پرورش فرزندان،  چه در زمینه 
دهد که اگر شخصی  در قلب رویاي امریکایی نهفته است و اینگونه تعلیم می یت در کار و مشاغل  تالش هستیم. موفق

گیري  به مدتی طوالنی و به سختی کار کند حتما موفق خواهد شد. اما چگونه موفقیت را از دیدگاه مسیحیت اندازه 
یا به تعداد افرادي بستگی دارد که ما  احب چه مقدار وسایل هستیم؟  کنیم؟ این که درآمد مالی ما چقدر است؟ ص

   دانند؟  را موفق می 

غالم    ماکند. دو غالم اول وفادار بودند، اسه غالم را بیان می   حکایت، عیسی مسیح  30  -14:  25 در انجیل متی
شود. دو غالم اول وفادار بودند چون وقتی ارباب آنها براي سفري طوالنی از آنها جدا شد وفا خوانده می سوم بی 

.  کردند   گذاري کردند و در وقت بازگشت اربابشان سود زیادي حاصلآنچه به آنها سپرده بود را به دقت سرمایه 
سومین غالم هیچ محبت و احترامی به آقاي خود نداشت.   اما  .گشتارباب خشنود شد و اعتمادش به آنها افزوده  

تفاوتی کامل و فقط براي حفظ جایگاه خودش پول ارباب خود را در زمین پنهان کرد و پس  عالقگی و بی او در بی 
این غالم به اربابش در زمان بازگشت  هاي  گذاري نشده را به او پس داد. حرف از بازگشت آقایش همان مبلغ سرمایه 

محبتی و نداشتن احترام الزم به اوست و در تمامی این مدت این غالم وقت خودش را هدر داد و  نشان از بی او  
 . دنمو اخراج وفا را توبیخ کرده و این غالم بی نیز ارباب  .کرداعتماد ارباب را ضایع 

گذاریم؟  او احترام می   کند: ما چقدر آقاي آسمانی خود را دوست داریم و بهاین حکایت یه سوال مهم را مطرح می 
هایی که او  بر اساس این مثل عیسی مسیح، جواب این سوال در طریق خدمت ما به آقایمان با استعدادها و توانایی 

حقیقت این است که موفقیت دو غالم اول در سودآوري براي اربابشان نبود،    شود.  است دیده می   بخشیدهبه ما  
. عیسی مسیح آن دو غالم  ه به آقاي خود و آنچه او به آنها سپرده بود داشتند بلکه موفقیت آنها در وفاداریی بود ک 

کند، بلکه آنها براي وفاداري به  را براي داشتن ”قدرت جادویی“ یا توانایی تبدیل کردن اجسام به طال تحسین نمی 
تواند  شنوند می می   گیرند. دعاي برکتی که آن دو غالم در زمان بازگشت آقایشانآقایشان مورد تشویق قرار می

تر از شنیدن این کلمات از  تواند شیرینآرزي قلبی هر یک از ما باشد: ”آفرین اي غالم نیک متدین“. چه چیز می 
 عیسی مسیح باشد.

دیده شود.   مثل عیسی مسیح  این  پرتوي  در  باید  کاري  براي  موفقیت  و هم  کردن  کار  براي  را هم  ما  خداوند 
شبیه خدا خلق شدن. خداوند کار   مرکزياي از جانب خداوند است و معناي هدیه استراحت خلق کرده است. این

کند و  استراحت نماید    کرد و بعد استراحت نمود. انسان به عنوان فرزندي وفادار به شباهت خدا خلق شد، تا کار
 باشد می   نیا  است  نامشخص  هدف  ک ی  تیموفقگاهی    نکهیا  لی دل).  31:  10و همه براي جالل خداوند (اول قرنتیان  

گذاشته است. ما دیگر آن چیزهایی    ریتأث نیز    ما   ذهن   و   جسم   بر   بلکه   ما   روح   بر  تنها  نه   گناه   در   انسان   سقوط  که 
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داشت دوست نداریم. همانطور  ، چنان که آدم پیش از سقوط دوست می یم اه که براي دوست داشتن آنها خلق شد 
ي ما با نظم خلقت نیز متاثر از این  تحت تاثیر گناه قرار گرفت، رابطه ي ما با خداي خالق  که در سقوط رابطه 

در میان    خارها  روییدن  آشفتگی شدیدي در روابط ما ایجاد کرد، این را در  ،شکست و سقوط در گناه است. سقوط
بینیم. عرق نشسته بر پیشانی همواره آمیخته به اضطراب است، زیرا اصوال  هایی که خداوند خلق کرده است می گل

هاي خود  م دستیگاهی رنج کار ما آنقدر زیاد است که مایلهاي متعدد همراه است.  ها و ناامیدي کار ما با ناکامی 
 “ (جامعهاست  دنیکش  زحمت  باد   یپ  در   و  بطالت  تماماًدا شده بگوییم ”صي کتاب جامعه هم را باال برده و با نویسنده 

2 :17  .( 

دیدي متفاوت از دنیا داشته  باید    -ت یموفق  ی حت  -این امور  بهنسبت    که  م یکن  ي ادآوری  خود  به  د یبا  که  نجاستیا
،  شوددیده می دهیم  تمامی کارهایی که انجام می   بر که تاثیر سقوط  توان این حقیقت را انکار کرد  نمیهرچند    .باشیم

دهد. از آنجا  دهد و دیدگاه ما را نسبت به همه چیز حتی زحمات کاري ما تغییر می اما کار مسیح ما را رهایی می 
ایم،  ما را خلقتی نو ساخته، اشخاصی که در او هویتی تازه کسب کرده   و  که مسیح بر گناه و مرگ پیروز شده

  و   مانیا  با  ما کین  اعمال  که آنجا  تاگوید،   مینستر به ما می ي وست یابد. اعتقادنامه یز در او معنی مین  ماموفقیت  
 اعمال  شود ی م  باعث  که   آنچه   اما.  باشند ی م   او   تکریم   و  جالل  باعث  و   اوست   تیرضا  مورد  د، نشو  انجام   خدا  از  اطاعت

ي  (اعتقادنامه   شوند ی م  رفتهیپذ   “او  در”  آنها  که  است  نیا  رند یگ  قرار  خداوند   قبول  مورد   تینها  در   ما  نیک
شود، از جمله کارهایی که در شغل خود  ). خداوند از کارهاي نیکوي ما خشنود می 6بخش   16مینستر فصلوست

معنی  به شود. این دهیم. آنطور که خداوند از اعمال مسیح خشنود بود از کارهاي نیک ما نیز خشنود می انجام می 
رسند، بلکه به آن معنی است که در نظر خداوند  رهاي ما در این جهان در حد کمال به انجام می آن نیست که کا

فقط  شود که درك کنیم، یافتی می بنابراین موفقیت حقیقی براي ما زمانی دستپسندیده و قابل پذیرش هستند. 
در مسیح هستیم اعمال ما ”در   پس چنانکه ماسازد.  دهیم خداوند را خشنود میمسیح آنچه انجام می با بودن در  

 زیر آسمان“ و در نظر خداوند تبدیل یافته و پسندیده است. 

بر اساس این زیربناي مستحکم یعنی نجات در مسیح و طریق انجیل، نیکویی و اهمیت کار کردن به شکلی که  
، بلکه او ما را همچنین  کنیم. خداوند صرفا ما را از چیزي نجات نداده استخشنودي خداوند حاصل شود را درك می 

  ي برا  یسیع  حیمس  در  شده  دهیآفر”ایم و  نجات یافته ، ما  10:  2براي منظوري نجات داده است. بر اساس افسسیان  
شود. خداوند  طور قطع شامل شغل ما نیز می . این به م“یینما  سلوك  آنها  در  تا  نمود  ای مه  قبل  خدا  که  کوین  يکارها

ما را خلقتی نو ساخته به شباهت عیسی مسیح و به ما این توانایی را عطا کرده تا به طریقی که باعث خشنودي او  
 شود کار کنیم.  می 

فتن این  داشت براي گکه همواره روز خداوند را محترم می   اسکاتلنديي  ي شناخته شده اریک لیدل یک دونده 
ها مانده است، ”خداوند به من توانایی سریع دویدن را داده است، و هرگاه من در میدان  جمله بسیار در خاطره 

کنم.“ هرچند اکثر ما هرگز در مسابقات دو و میدانی المپیک شرکت  مسابقه هستم خشنودي او را احساس می
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د به نوعی بگوید. خداوند ما را در مسیح عیسی براي  تواننخواهیم کرد، اما آنچه لیدل گفت را هر ایمانداري می 
گیرد، زمانی که ما بهترین و توانایی کامل خود  شغل ما را هم دربر می انجام اعمال نیکو خلقتی تازه ساخته و این 

براي توضیح بیشتر باید گفت،  توانیم خشنودي خداوند را احساس کنیم.  دهیم می را براي انجام آن امور ارائه می
آنچه بیش از همه مهم است، پیروزي در مسابقه (ارتقا مقام، بیشتر شدن درآمد مالی، یا داشتن بزرگترین دفتر  

دهیم. اینکه  کار) نیست، بلکه تالشی است که بر حسب توانایی که خدا به ما داده است براي خشنودي او انجام می 
سازد بدهد. موفقیت  کند باید جاي خود را به آنچه بیشتر خداوند را خشنود می ی چه چیز بیشتر ما را خوشحال م

داند موفقیت حقیقی  گیري قرار داد. آنچه دنیا با معیار خود موفقیت می توان به راحتی مورد اندازه حقیقی را نمی 
گر ما نیست  نظاره هایی که هیچکس  حتی کارهاي کوچک و در زمان   ،تالش براي انجام کارهایماننیست. بلکه  

تر از آن با خود خداي خالق  اگر احترام خداوند را مد نظر داشته و با مخلوقات او و مهم   ،تواند موفقیت باشد می 
 .  داشته باشیم سالم و درست یارتباط

آورد که فقط خداوند قادر است کار و زحمت ما را رونق دهد.  کتاب مقدس به دفعات این موضوع را به یاد ما می 
شود.  چه ما در کلیسا شاغل باشیم و یا خارج از ما حاصل نمی  يیا قدرت اراده و    هاي ماتوان دست وفقیت از  م

هایی هست که ما با  ي او، زمانشود. در مشیت کامل و حکیمانه کلیسا این فقط خداوند است که باعث رشد می 
بینیم.  ت خود را آنطور که مشتاق آن هستیم نمی ي زحمکنیم اما ثمره تمام وجود و با جدیت براي جالل او کار می 

دهیم اما خداوند عالرقم رفتار ما کارمان را  در مواقعی دیگر آنطور که باید و وفادارنه کارهاي خود را انجام نمی
گیري نتایج به دست آمده و دیدنی بسنجیم.  اندازه توانیم موفقیت را صرفا با  دهد. به همین دلیل ما نمی رونق می 

ي آنها مطابق  مانند خداوند داشته باشیم و معیار ما براي محاسبه   گاهیباید در پی آن باشیم تا در مورد امور دید   ما
 القدس. ا حکمت دنیوي بلکه با حکمت روح بمعیار خداوند باشد، نه 

بر به نوعی کار کردن  باشند،  باشیم که تمامی کارهاي ما، هرچه  یاد داشته  به  باید  اي ملکوت  در همین زمینه 
توانند باعث جالل خدا شده و شهادتی نیکو از ایمان مسیحی ما را در مقابل  . تمامی کارهاي ما می ند ستهخداوند 

ي مناسب  چشمان این جهان ارائه دهند. به همین دلیل، مسیحیان باید هم به خوبی کار کنند و هم به اندازه 
آفریده است اما کار کردن ما هدف صرف او نبوده است. آدم    استراحت نمایند. هرچند خداوند ما را براي کار کردن 

کرد که شامل شش روز کار و یک روز براي استراحت بود. اما ظاهرا در  ي کاري ثابت را حفظ می باید یک هفته 
در تمامی امور دچار عقب افتادگی    عدم تالش فرهنگ ما این موضوع به افراط کشیده شده است. یا با تنبلی و  

سازیم به شکلی که امکان توقف و استراحت چنانکه خداوند طراحی نموده  می یا خود را برده و اسیر کار  شویممی 
وجود ندارد. هیچ یک از این دو رویکرد سالم و کتاب مقدسی نیست. عدم تالش و پشتکار و کار نکردن به شکلی  

و این درحالیست که خداوند در  کند. ی مان در عیسی مسیح را انکار ممستمر هم زیبایی خلقت و هم شکوه نجات 
هم از نظر جسمی و هم از   مارساند.  ي کاري ما را با استراحت و آرامی سبت به پایان می حکمت کامل خود هفته 

 لحاظ روحی نیاز به استراحت داریم.  
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دهیم، ما باید به شکلی  به عنوان بخشی از تالش ما براي جالل دادن خداوند و لذت بردن از او در هرآنچه انجام می
هاي این دنیا فارغ شده و زمانی مشخص را براي استراحت و تعمق بر برکت آرامی و آسایشی که  منظم از مشغله 

و یادآور طعم نیکوي    خشنودي ش در روز خداوند  استراحت و پرستدر آسمان نصیب ما خواهد شد اختصاص دهیم.  
سازد که بدون امید نجات تحت  اي محکوم به کار می آسمان است. اما کار کردن بدون استراحت ما را شبیه برده 

خودداري از کار کردن به شکلی مستمر و وفادارانه نیز  همچنین  ایم.  یعنی کار با مشقت باقی مانده   ، لعنت گناه
اي شود. بنابراین کار و مشاغل ما نه صرفا وسیله ي ما در مسیح را منکر می زه تاخلقت  و  هت خداوند  ما به شباخلقت  

هایی هستند تا ”استعدادهاي“ خود را وفادارانه و با پشتکار براي  بلکه فرصت ما    يبراي تامین نیازهاي ما و خانواده 
 جالل خداوند به کار ببریم. 
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